Vidar-Ulkebøl Håndbold

4 definerende roller som en træner kan påtage sig:
Årgangsansvarlig:
Er typisk en erfaren træner,
som kan definere hvordan
træningen skal foregå.
● Samler trådene

● Kontaktperson for forældre og ledelsen
● Håndterer eventuelle
problemer og konflikter
● Leder den daglige træning
● Team-ansvarlig

Træner:
Er typisk en person med
nogen erfaring og viden om
håndbold. Kan udvikle spillerne og forestå træningen
på egen hånd.
● En god rollemodel
● Møder forberedt
● Møder til tiden/melder

afbud

● Sikrer udvikling af spil-

lerne

● Udvikler sig som træner

f.eks. ved at deltage i
trænerkurser

● Har regelkendskab på

”dommerniveau”

● Tilpasser træningen til

børnenes alder

● Sikrer kommunikationen

i teamet.

Hjælpetræner/Føl:

● Være direkte kontakt

mellem spillere og den
årgangsansvarlige

Holdleder:

● Praktisk gris

● Er en god rollemodel

Indeholder et stort område
med info til alle interesserede, herunder:

lerne

● Møder til tiden/melder

afbud

● Påtager sig et ansvar
● Møder forberedt

Værdier og holdninger

Gerne en forælder, der løser
opgaver af mere praktisk
karakter. Typisk står holdlederen for papirarbejdet
omkring holdet. Kan også
være hjælper for træneren
under kamp.

Typisk en ung spiller eller
en forælder uden den store
trænererfaring.
Har ikke nødvendigvis den
store viden om håndbold.
Hjælper med veldefinerede
opgaver under træningen/
kampe.
● Er med til at udvikle spil-

Håndboldklubben i Sønderborg

● Sekretær efter behov
● Spillerpleje
● Bindeled til træneren

www.vidar-ulkebøl.dk

●
●
●
●
●
●

Ledelsen
Træner oversigt
Trænerinfo
Retningslinier
Kalender
FAQ m.m.

Information til

Trænere

www.vidar-ulkebøl.dk

Et godt idrætsmiljø for børn & unge:
Vidar-Ulkebøl Håndbold er
en selvstændig håndboldklub
med hjemmebane i Ulkebølhallen og træning i Ulkebøl& Humlehøjhallen.

● Klubben tilbyder træning

for børn og unge fra U6
til og med U14. Derefter
opfordres spillerne til at
udvikle spillet i HF Sønderborg.

● HF Sønderborg er en selv-

stændig klub der samarbejder med SønderjyskE.

Som træner i Vidar-Ulkebøl Håndbold tilbyder vi dig:
Bredde contra elite:
Vidar-Ulkebøl Håndbold
ønsker at være til for bredden, være med til at skabe
eliten og til stadighed at
tiltrække flere børn og unge
til håndbold.
Dette gøres ved at skabe et
godt idrætsmiljø og lægge
vægt på kvalitet.

www.vidar-ulkebøl.dk

Efterårsturnering
Første halvdel af turneringen
starter i september/oktober
og slutter i december.
Forårsturnering
Anden halvdel af turneringen
starter i januar og slutter i
marts/april.
Træningsslut
Sæsonens sidste træning i
ugen efter Vidar Cup.
Sommerhåndbold
Fra maj frem til skolernes
sommerferie er der træning
en gang ugentlig for U10U14.
Ferier/træningspause
Der holdes trænings-pause
i forbindelse med skolernes
ferier.

Mulighed for:

Håndbold skal være sjovt

● blive en dygtigere træner/

● udfordringer

Du forventes ikke at levere
bestemte resultater med dit
hold, men børnene skal have
en positiv oplevelse af at
deltage i træning og kamp!

leder

● opnå nye kompetencer
● erhverve træner-/lederud-

dannelse

Træningsweekend:

Stævner:

Hvert år i september afholdes træningsweekend for alle
børne- og ungdomsspillere.

Micro-stævner
De mindste årgange deltager
i løbet af sæsonen ved 4-5
U6 / U8 stævner i området.

aktiviteter på tværs af
holdene.

● Søndag spiller holdene

trænings-kampe, hvor der
evt. inviteres hold udefra.

● fællesskab
● nye venskaber

● være træner /leder i en

klub, hvor vi forsøger at
gøre tingene rigtigt

● Respekterer de værdier

● Tager en lederrolle med

● Ved sygdom eller andet fra-

● Positivt medvirker til at

● Behandler børnene med

● Sikrer ro og orden før, un-

som Vidar-Ulkebøl Håndbold står for

● Lørdag er der forskellige

● oplevelser

Som træner/leder i Vidar-Ulkebøl Håndbold forventer vi at du:

Årets gang:
Træningsstart
Træningsstart umiddelbart
efter skolernes sommerferie.

Mulighed for at:

Frø Cup
Omkring april måned deltager U10 og U12 i Frø Cup, et
overnatningsstævne i Aarup
på Fyn.
Vejle Cup
U14 deltager i et tilsvarende
overnatningsstævne i vejle.
Vidar-cup
I slutningen af april deltager
U10-U14 i det lokale stævne
Vidar-Cup i Sønderborg
området.

gøre Vidar-Ulkebøl Håndbold til et godt sted at
være

● Aktivt tager del i Vidar-Ul-

kebøl Håndbold og agerer
som klubbens ambassadør
udadtil

● Positivt bakker op omkring

Vidar-Ulkebøl Håndbolds
idéer og arbejde

● Bakker op om de andre

trænere/ledere i VidarUlkebøl Håndbold

● Er punktlig og præcis
● En gang årligt giver sam-

tykke til, at der indhentes
en ”Børneattest”, dvs. oplysninger i kriminalregisteret vedrørende seksuelle
krænkelser (pædofili)

håndbolden som det centrale omdrejningspunkt
respekt, - både egne spillere og modspillere

● Behandler forældre, andre

trænere, dommere, officials og øvrigt publikum
med samme respekt

● Respekterer udstukne

retningslinier

● Deltager i klubbens traditi-

onelle aktiviteter, herunder
stævner, træningsweekend, evalueringer, instruktørmøder m.v.

● Udover at skabe bedre

håndboldspillere, til glæde
for børnene og Vidar-Ulkebøl Håndbold, også er med
til at skabe et godt socialt
samvær

vær fra træning/kamp skaffer en kompetent afløser
der og efter din træning

● Sikrer at hallens regler

overholdes

● Får ryddet op efter dit hold,

så kegler, bolde, overtrækstrøjer m.m. er samlet ind
og lagt på plads efter endt
træning

● Sikrer at der er privatbiler

nok, når dit hold skal spille
på udebane

● Sikrer at færdselsreglerne

overholdes i forhold til hastighed, og at børnene til
enhver tid er fastspændt
efter de gældende regler

● Hjælper med administrative

såvel som det praktiske
arbejde omkring holdet

